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SESSIÓ
ORDINÀRIA
DE
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ,
CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE
DOS MIL DIVUIT
Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial
d'Alcalalí,
sent
les
VINT-I.DOS hores TRENTA MINUTS del
dia DEU de MAIG de 2017, es reuneixen
en primera convocatòria els Srs. Regidors
que al marge s'expressen, sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa, Sra.
Maria Isabel Molina Vicens, a fi de
celebrar sessió Ordinària, convocada a
aquest efecte.
Sent l'hora expressada, la Presidència va
iniciar la sessió, passant-se a tractar els
assumptes compresos en l'ordre del dia

DIA

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de les sessió anterior, nº2 del 15/02/2018,
és aprovat per unanimitat dels assistents, excepte Dª María Isabel Molina que s'absté al
no haver pogut assistir. Així mateix s'indica que hi ha un error en el text en indicar-se
que aquesta sessió va ser presidida per Dª María Isabel Molina, quan aquesta no va
assistir.
2.-APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 04/2017.
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número
1/2018, per import de 1.610,40 euros, que comprèn les obligacions relacionades en
l'annex. (Expt. 270/2017 Gestiona).
El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell
s'imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix.
A més, en virtut de l'establert en els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se
compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els
estats de despeses, viciant de nul·litat de ple dret les resolucions i actes administratius
que infringeixen l'expressa norma, sense perjudici de la responsabilitat al fet que
pertoque.

1

Número: 2018-0003 Fecha: 22/02/2019

(Compromís)

Cód. Validación: 4KJCC6RS6P99GNEXANPTXAHPG | Verificación: http://alcalali.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 10

ASSISTENTS
ASISTENTES
Sr. Alcalde
Sra.
Alcaldesa
D. JOSÉ
Dª
MARIAVICENTE
ISABEL MOLINA
MARCO VICENS
MESTRE

ACTA DEL PLENO

MARIA ISABEL MOLINA VICENS (1 de 2)
ALCALDESA-PRESIDENTA
Fecha Firma: 25/02/2019
HASH: af9e24a8ef41e795a4e7914c82d9ad2a

ALCALALI

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 10 de maig de 2018

ALCALALI

No obstant això l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicats en cap
partida de l'any pressupostari en el qual haguessin de ser descomptats, ha de
procedir-se al reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent obligacions
corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho haguessin estat en
aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, sempre
que no existisca dotació pressupostària.
ATÈS l'article 176 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 26.2 del Reial decret
500/1990, de 28 d'abril, que aprova el Reglament Pressupostari, en relació amb l'article
60.2 d'aquest Reglament; així com l'article 23.1.i) del Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en
matèria del Règim Local.

-Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2017, a
aquesta data:

Correos
Factura FRO20180002006

Gastos correo certificado y ordinario

251,02 €

Ircrom S.L.
Factura 2017T1-91879

Gasto teléfono fijo mes diciembre

22,39

Estela i fills S.L.
Factura 17B000814

Gasto carburante

39,50

Aguas Naturales de Levante SL
Factura A20171032

BOTELLAS DE AGUA

66,56

María Pilar López Fernández
Factura nº 6/2017

4 botes transfer manualidades

14,04

Cooperativa agrícola el Progres
Factura 1/415235

Escoba, recogedor y estufa

28,16

Ircrom S.L.
Factura 2017M1-32390

Gasto teléfono móvil mes diciembre

39,27

Fernando Moll
Factura 1715583

Cambiar disco duro servidor

260,15

JFM SO I ILUMINACIÓ
Factura 1-674

FESTES SANT JOAN

739,31

IRENE PASTOR SÁNCHEZ
Factura 1006

Talleres navideños

150,00
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ÚNIC: L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2018, autoritzant,
disposant i reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del
vigent Pressupost General.
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Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
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Després del debat la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Na Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís), En Alejandro Romà
Serer (Compromís) i En Francisco Miguel Costa Llàcer (EU), i les abstencions d’ En José
Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera
(PP) i En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE).

3.- MODIFICACIÓ DÉSTATUTS DEL MACMA.

l. Els objectius de la Mancomunitat seran, en relació al seu ambit territorial els
següents:
j. Promoció, participació i cooperació en la prestació de les competencies
educatives municipals, així com en les esportives i d'atenció a les persones per a
tata la població de la Marina Alta, així com en aquells altres serveis públics que
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat vernal de la
Marina i que la Mancomunitat puga assumir en l'ambit de les seves competencies.
S'inicia el debat amb la petició del Sr. Marcó perquè s'explique que consisteixen
aqueixes competències tant educatives com a esportives.
Pel Sr. Romà s'indica que el Consorci esportiu té uns problemes legals i en el CEMA
es va proposar que el MACMA assumira les seues competències d'esport.
Quant a l'educació l'Alcaldia indica que en reunions habidas s'havia intentat cercar
una solució per a no facturar a cada Ajuntament.
El Sr. Marcó indica que no pot ser que s'estiga muntant una empresa facturadora, a
més hi ha una gran varietat de Consorcis i Mancomunitats i hauríem de fer una
mancomunitat forta. D'altra banda les competències en educació les tenim
bàsicament per delegació, i açò no es pot delegar. Davant açò i l'absència d'un
informe jurídic el meu grup planteja l'abstenció.
Després del debat es va sotmetre el punt a votació la qual va llançar el següent
resultat
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Modificació deis Estatuts de la Mancomunitat CIRCUIT CULTURAL COMARCAL
DE LA MARINA ALTA, en concret afegint l'apartat j) a l'article 3.1, en els
següents termes: 
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Es proposa al ple la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural
Comarcal de la Marina Alta en el següent sentit
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Voten a favor de la Modificació Na Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Josep Joan
Ramis Ferrer (Compromís),En Alejandro Romà Serer (Compromís) i En Francisco Miguel
Costa Llàcer (EU),i s'abstenen En José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives
(PP), Na Maria Aurora Piera Noguera (PP) i En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE), amb el que
al no aconseguir-se el quòrum de la majoria absoluta el punt no queda aprovat.

4.- PRÒRROGA DEL 1º PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I
DONES DEL MUNICIPI D'ALCALALÍ.

L'esforç de moltes dones, que al llarg de la història han treballat per
aconseguir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, ha permès que es
modifiquin i fins i tot es creuen noves formes de relació més equilibrades i
justes. Però malgrat els èxits aconseguits en la consecució de societats més
igualitàries, és haver de per part dels poders públics corregir les
discriminacions i les desigualtats que àdhuc avui, al segle XXI, les dones
pateixen.
Amb aquest objectiu es va presentar el primer Pla d'Igualtat entre homes i
dones del municipi d'Alcanalí, document que respon al compromís que des de
la Corporació municipal es té amb la igualtat entre homes i dones.
Aquest Pla d'Igualtat pretén contribuir al desenvolupament i aprofundiment
de la democràcia en fer efectiu el ple dret de la ciutadania d'Alcanalí.
s'eleva al ple la següent proposta
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i
dones d'Alcalalí, per a un període de 3 anys.
SEGON.- Aplicar el llenguatge no sexista en documents oficials, plecs i
contractes
públics.
TERCER.- Aplicar el llenguatge no sexista en la plataforma digital, vigilant que
tant el contingut gràfic com el lingüístic no posseeixin un llenguatge
discriminatori.
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L'exercici i manteniment d'aquest poder es denomina sistema patriarcal i, en
l'actualitat, encara es manté vigent en qüestions tan importants com les
diferències salarials, les tasques domèstiques, la responsabilitat en l'atenció a
la dependència, i un llarg etcètera.
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Al llarg de la història les dones i els homes hem mantingut relacions desiguals
i jerarquitzades, en les quals el poder s'ha articulat perquè la posició de la
dona sempre hagi estat inferior.
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Sobre la taula el projecte de “Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i
dones d'Alcanalí”, redactat per la Naturadora i aprovat pel plé es Sesió de
data 13 de febrer de 2014.
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L'anterior proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els assistents a
excepció del Sr. Costa que s'absté
5.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ ALCALDIA DES
DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'adona de les Resolucions 37/2018 a la 115/2018,
quedant assabentats els assistents.
6.- INFORMES D’ALCALDIA.
Per part de l’Alcaldía s’informa del següent punts:

Abans d'iniciar-se el punt de Precs i Preguntes, D. José Vicente Marcó
sol·licita sotmetre al ple la següent Moció per urgència Abans
d'iniciar-se el punt de Precs i Preguntes, D. José Vicente Marcó sol·licita
sotmetre al ple la següent Moció per urgencia:
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MOCIONS D'URGÈNCIA
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Així mateix s'informa que s'ha arreglat el parc del Pou.
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Segons ens informen de la Diputació Provincial, la setmana que ve començaran les
obres de la zona verda del Ravalet.
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La Alcaldia assenyala que es podria haver tramitat de forma ordinària i no per urgència,
al que, el Sr. Marcó indica que al desembre va presentar un esrit sobre aquest tema.
L'alcaldia contínua indicant que si tan urgent era podien haver convocat un ple.

L'alcaldia sol·licita explicacions d'alguns aspectes de la moció. El Sr. Marcó indica que si
no es declara primer urgent no hi ha debat posible. La alcaldia assenyala que l'equip de
govern no està en contra de votar aqueixa moció però volen que es corregisquen
diversos errors que hi ha en la moció.
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A continuació es va sotmetre a votació la urgència de la moció votant a favor de la
urgència En José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora
Piera Noguera (PP) i En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE), i votant en contra Na Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís),En Alejandro Romà
Serer (Compromís) i En Francisco Miguel Costa Llàcer (EU) , per la qual cosa la moció no va

ser declarada urgent.
7.- PRECS I PREGUNTES.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obri el torn de precs i preguntes.

3.- Informació sobre les peticions realitzades a la Consellería i a la Diputació Provincial,
indicant-se-li que se li facilitarà.
4.- També es va preguntar sobre l'expedient de contractació de concessió del Gimnàs,
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2.- Disposem ja de les dades del Servei de recollida i eliminació de brosses.
L'Alcaldia li indica que ho té en el seu correu. El Sr. Marcó indica que va rebre el del
2018, però el del 2017 ?. L'Alcaldia indica que el 2017 se li va lliurar en un ple passat,
preguntant el sr. Marcó per qual. L'Alcaldia explica quan es va lliurar i el sr. Marcó indica
que aqueixa informació la necessita per a assistir al consorci de Residus. Així mateix el
sr. Marcó sol·licita els costos que ha pagat aquest Ajuntament en quotes del fem des de
2015 fins avui. També en el debat per l'Alcaldia s'indica que en la mancomunitat
s'avisarà al sr. Marcó ( anterior president ) perquè explique la situació dels residus
verds. Referent a açò el sr. Marcó explica que es va realitzar un el plec de condicions
del contracte exigia que es facilitara al concessionari lloc per a aparcar els camions, ja
que es deixaven en el carrer al principi del contracte. Per a donar solució es va realitzar
un contracte de lloguer amb la Comunitat de Regantes Alcanalí-Xaló al costat de
l'ecoparc. La comunitat no volia tractar amb el Concessionari i preferia tractar amb
l'Ajuntament. Per açò es va fer un conveni a tres bandes en el qual l'Ajuntament
facilitava aqueixa parcel·la al concessionari, abonava un lloguer a la Comunitat i a canvi
el concessionari es comprometia a retirar a la seua costa tota la producció de l'ecoparc
de l'ajuntament. Aqueix conveni es troba en l'Ajuntament i en una sessió plenària
s'autoritze la seua signatura. L'alcaldia indica que pagàvem un lloguer i el Grup
Generala ho retirava tot i el que es diu que ha passat és que tot aqueix verd es pesava i
es tornava a repartir entre tots els pobles. El sr. Marcó indica que recentment m'ha
passat els pesajes de gener, doncs totes aqueixes dades acompanyaven a les factures i
fins que no estava tot comprovat i supervisat pel tècnic no s'abonava la factura, en
definitiva hi havia un tècnic supervisant el servei.
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1.- Informació sobre les peticions realitzades a la Consellería d'Agricultura per a
inversions en matèria d'aigua. L'Alcaldia indica se li l'enviarà per mail.
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a) D. José V. Marcó assenyala que hi ha hagut 3 mesos des de l'últim ple i demana
resposta a les preguntes de l'anterior Sessió anterior i concretament:

Sessió Ordinària celebrada el 10 de maig de 2018
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sobretot com es van remetre les invitacions per a participar. El Sr. Romà indica que
pensava que el que volia era un informe.
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b) Per D. Bernardo Ferrer s'indica que des del PSOE volem preguntar que a causa que
els trobades no van a complir les expectatives de l'equip de govern, pensem que es van
netejar massa parcel·les per a parkins i volíem preguntar a càrrec de qui va a córrer açò
del poble o de compromís. L'Alcaldia li indica que per a nosaltres les expectatives van a
estar ben cobertes, és una percepció seua i dubte que siga del partit socialista.
També el mateix regidor pregunta per 2 factures, una pel que fa al rejunte de la piscina
volia saber si s'han demanat pressupostos a les altres empreses del poble. El Sr. Romà
li mostra els 3 pressupostos que s'han sol·licitat (dos d'ells en paper i el tercer rebut
telefònicament segons manifesta el sr. Romà ).
També es pregunta per la factura de l'acció promoció menjar la marina del 22/10/2017,
en la qual es factura 65 € l'hora per elaboració dels productes. Pel Sr. Romà se li indica
que aqueixa factura és de la presentació del producte de l'ametla d'Alcanalí en el mercat
de Denia que es va fer el 22 de desembre i ella portava nombrosos productes ja
elaborats.
També pregunta si les al·legacions es passaran pel ple. El Sr. Romà li indica que es
passaran a l'equipe redactor per a ser informades. Una vegada fet açò es farà una
comissió per a debatre-les i després aniran a ple.
Finalment pregunta que sota labarana s'han plantat 9 arbres, d'ells 7 estan malament. Hi
ha 3 que s'han reculat però queden 4 mal. El Sr. Romà li indica que compleixen la
reculada al que el Sr. Ferrer li indica que no compleixen el Pla General. El Sr. Romà li
indica que es mire ben el Pla General.

ACTA DEL PLENO

Finalment el Sr. Marcó realitza un prec consistent en què s'han detectat en el catàleg de
protecció del casc urbà hi ha coses estrictes, com per exemple un habitatge en concret
que no pot portar la pedra, sol·licitant es revise el catàleg.

Vº Bº
LA ALCALDESA
DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARI
D. JESÚS ANGEL CASTRO REVORIO
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No es formulen mes precs i preguntes per la resta de membres assistents, i no havent-hi
més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-i-tres hores
cinquanta-vuitn minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.

